
  בס"ד
  

  לא לפחד כללוהעיקר, 
   )25/9/2019ע"ט  (, כ"ה אלול התש דניאל

  
  אוי אבא אבא, הגענו, הגענו לפתח, פתח הגאולה.

אחוז, זה כ"כ מפחיד,  במיליוןאפילו שאני בוטח בקב"ה  איך לא לפחד יודעאבא, אני יודע מה שעומד להיות פחות או יותר, אבל אני לא 
כי  הנצח,של תיד של העולם, על הקב"ה. עם ישראל זה העכ"כ אהוב עם ישראל, העם ה. ואני לא מפחד עבורי, אני מפחד עבור עם ישראל

  .)ג"ע דף ג"ח והרז" הם חד וישראל ה"קב, אורייתא"(. עם ישראל הוא חלק ישיר של הקב"ה
  

הגענו לפתח,  עכשיו זה קורה. –שנה  20-ו משך יותר מנאנחנו כותבים הרבה שנים והרבה ממה שאני, בן, מנחם וכל האחרים שכתב
כשיו צריכים להיות מוכנים באמת למה שעומד להיות. אני לא יכול להגיד בדיוק מה שעומד להיות, אבל בערך אני כן יודע, אני יודע ע

  י לעזור לכולנו להתכונן.מספיק כד
  

אור, לפני שנים כשדברנו כך, אז אנשים שאלו מה לעשות ואמרנו שצריכים לאגור הרבה אוכל, הרבה שתיה גפרורים וכו', שיהיה לנו 
אמרנו כן, כן שיהיה כי ידענו שזה ירגיע את כולם. אבל עכשיו בואו נגיע לאמת,  –איך לבשל וכו' וכו'. ואני אומר לכם עכשיו שיהיה לנו 

של כל התהליכים זה המטרה של תהליכי הגאולה המתחילים עכשיו ובעצם למעשה זה כבר התחיל, אבל  הענייןכל  לאמת הברורה.
"ה, באמונה וביטחון מלאים בלי פחד וזה תהליך קשה , את כל עם ישראל לגאולה השלמה, להביא אותנו ישירות לקבלהביא את כולנו

  ביותר וזה לא יהיה פשוט וכולנו צריכים להתכונן בצורה נכונה.
  

, זה לא רק שאתם תאכלו, מה עם אבל זה לא יהיה מספיק. לא משנה כמה אוכל יש לכם –יש לכם שתיה וכו'  ,עכשיו, טוב יש לכם אוכל
כי אין להם. ויכול היות שירצו גם באלימות כי ישנם בני אדם כם צלאשירצו לאכול  ? מה עם השכנים? תמיד יהיו אנשיםמסביב כולם

  בארץ.עם ישראל, זה לא יהיה כך  תירגעואבל  שמוכנים לעשות כל דבר כדי לחיות גם אם זה לא חיובי.
  יגמר כמו ביציאת מצרים.זה  מסויםירגיע אתכם, אבל בשלב אולי בימים הראשונים האוכל שיש לכם במחסן הראשונים, ברגעים 

  ו היהודים במדבר שבאו למשה בטענות שאין מה לאכול.ואסור לנו להיכנס לפאניקה כמ
  , הוא יודע בדיוק מה שאנחנו צריכים.לטובתנושכל מה שהוא עושה זה  – בקב"ה הביטחוןהדבר היחיד שירגיע אתכם זה 

  
  ומה אנחנו צריכים באמת? אנחנו צריכים לאהוב אותו, להיות הבנים שלו, הבנות שלו, הוא אבא שלנו.

זה לא נקרא למות או להיעלם  –א יציל אותנו. אפילו אם קורה שאנחנו עוזבים את העולם הזה שהו 100%-אנחנו צריכים להיות בטוחים ב
  זה אומר רק לעבור למקום אחר בינתיים. –מהמציאות 

  
אנחנו צריכים להאמין עם כל האמונה שאנחנו יכולים להרגיש, עם כל הלב, עם כל הנשמה, אנחנו צריכים להאמין שהקב"ה הוא הכל יכול 

  ו.יחד איתשלנו הנצח, הקב"ה מתכנן את הנצח כי הוא אוהב במיוחד את עם ישראל ואנחנו נהיה חלק של  –ציל אותנו והוא י
  

אותנו, זה לא אכיל כי רק ביטחון ואמונה יצילו אותנו, וזה לא משנה אם יהיה אוכל או לא, ה' י –אנחנו חייבים לעבוד חזק על הביטחון שלנו 
  ה' יתן לנו. –ם יהיה לנו מים או לא משנה א

  
  ,אנחנו נהיה כמו היהודים שיצאו ממצרים והיו במדבר

  אוכל! –אבל מה היה חסר לנו? הדבר הכי חשוב  –כסף, זהב, בהמות וכל מה שצריך, יצאנו עשירים  – אתנוכשיצאנו ממצרים לקחנו 
 –הכל הכל  –גם מים, גם אוכל, גם ביגוד  –וה' נתן לנו הכל  –שנה במדבר בלי כלום  40וכך חיינו  –היה לנו רק קצת וה' הציל אותנו 

תורה ולהתפלל כדי  קבלנו את מה שהבנאדם צריך בשביל לחיות, בשביל להתקיים, בשביל להיות רגועים כדי שנוכל לשבת, ללמוד
  לקב"ה וכו'. להתקרב

  
האמת שהיא הקב"ה  –מהאמת שלנו , , ממש פחד עד כמה התרחקנו מהמקור שלנוומההתרחקנו בצורה אי –אבל עכשיו עם ישראל 

  והתורה שלו.
  

אוי לנו.  –שהיא הקשר שלנו עם הקב"ה  –ואם אנחנו לא מחזיקים חזק בתורה  –זה אך ורק הקב"ה  –ביקום ומעבר ליקום  –והכל, הכל 
  , זה לא נכון, בדור שלנו זה לא נכון –ואפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו קרובים 

  
ובכל  -ולפעמים לא היה להם מעיל בחורף שאפילו בקושי היה משהו לאכול וחיו בעניות  אבל לא כמו שלמדו פעם –אנחנו כן לומדים תורה 

, לא כמו הדור הזה. עם כל הקשיים הם נשארו נאמנים לגמרי לקב"ה עד גיל מבוגר –מאד מאד  למדו, למרות הכל חיו קרובים לקב"האופן 
האדם  אם מעבר לשלב הבא.זו רק  –סוף לא ההם ידעו שהמוות הוא   , זה היה כמו לעבור מחדר לחדר,הם לא פחדו –וכשהלכו לעולמם 

  יד אותו, לא כמו אדם שלא קרוב לאמת.ת לא מפחוהיה של הקב"ה ומוהוא נ –וא חלק של התורה ה
  

  ואבא, עכשיו יהיה מבחן ענק, אנחנו נצטרך להחזיק חזק באמונה וביטחון שלנו בקב"ה,
 הביטחוןכל יכול, אין לנו את האין לנו את האמונה והיכולת להחזיק חזק בקב"ה, אין לנו את האמונה שה' הוא  שלנובדור כי הבעיה היא 

 םמנתק אותשזה  –.  רוב היהודים אפילו לא שומרים מצוות את אהבת ישראל שה' אוהב כל כך ורוצה מאיתנולנו יציל אותנו, אין שה' 
  .בשנייהשה' הוא בורא העולם והוא יכול להציל אותנו  100%מהיכולת להאמין 

  
 הטלוויזיותירידה חדה בכל הגשמיות שהעולם משחק עם זה. כל האינטרנטים, כל  תהיהעכשיו, כי עוד מעט  אנחנו צריכים להתחיל

לא , פעמיים-דלים החכל הכ, מכונת הכביסההמיקסר, המקרר,  –והסרטים, כל הבידור וכל הדברים שעושים את החיים הרבה יותר קלים 



  הדברים שקוראים לזה קידמה.מכל זה לא יהיה, העולם יהיה ריק  - כל הדברים שעושים לנו את העבודה - משנה מה
  

  זה האסון.זו נסיגה ולמה? כי הגשמיות הזו עושה הפרדה בין היהודי לקב"ה וזה אסון.  –זה לא קידמה 
  

  ולא יהיו כל הדברים שעושים לנו חיים קלים. לא יהיה חשמל –אז בגלל כל מיני סיבות לא יהיה לנו את כל זה 
אמת, להרגיש בתוך הלב, בתוך הנשמה את  מאיתנו את היכולת להרגישרחיק החיים הקלים האלה לוקחים מאיתנו את השכל, זה מ

  האמת, האמת שהיא הקב"ה.
  

  אז מה אנחנו צריכים לעשות?
ולהתפלל חזק לקב"ה שיציל אותנו, קודם כל מכל העברות שלנו, ושלא נשקר לעצמנו  יעו החגים, אנחנו צריכים להיות רצינייםעוד מעט יג

שולחים את הילדים לחידר ואת הבנות לבתי יעקב ואנחנו נראים פחות או יותר כמו כל נותנים צדקה, שאנחנו בסדר כי אנחנו לומדים, 
ו לבתי הספר כדי שנמשיך לקבל כסף אפיקורסיות שהכנסנמספיק, הבתי יעקב פה בארץ ובהרבה מקומות בעולם מלאים החרדים. זה לא 

  חס ושלום. –זה להרוס את הדת היהודית ולעשות אותנו גויים  המטרה של הממשלות כאן בארץ ובחו"למהממשלות. 
  

  ה' לא יתן לזה להמשיך.ו יהיו יהודים כמו שצריךדור הבא לא ב –אין לנו עתיד  –ואם אנחנו ממשיכים עם זה 
  

  .מאד אסורההיא  –היא לא רק מיותרת אנחנו צריכים להתרחק מהגשמיות, מכל הגשמיות המיותרת,  ,חוץ מזה
וע, גם של גברים וגם של נשים. היום גם הגברים הרבה פעמים לא צנועים, יש עכשיו מודה של מכנסיים צמודים כל הלבוש הלא צנ 

זה פסול ואי אפשר  –שנראים כמו גרביונים וזה מגעיל, זה שנוא על השם. זה לא משנה אם זה בצבע שחור, חולצה לבנה וכיפה שחורה 
  ללכת כך.

  
אם זו פאה שמעטס לא יפה, ישנה ועקומה אין פאה מותרת ואפילו  .אסורות לגמריש פאותו לבושות עם בגדים צמודים וקצריםעדיין נשים 

ומרות "הנה הרבנית הולכת עם כי זה משפיע על כולן. הן א ותאסורגם פאות כאלה  –לא משנה מה, וזה כביכול מתאים רק לרבניות  –
הפאות שמעטס של הרבניות כלומר  זה נראה מצחיק. –פאה אז גם לי מותר ללכת עם פאה", והאשה לא תלך עם פאה כמו של הרבנית 

  .סורותאשבלי ספק הן לנשים ללכת עם פאות ר אישומהוות 
  

עם איפור, עם בגד עליון לא צנוע מושכת עין, עם פאה  –בראי  לפני זה היא מסתכלת על עצמהו ,את החוצהואני גם לא מבין איך אשה יוצ
איך , "קלק קקליק קלק, קלינעליים מרעישות "ואו בצבע הרגל  ם שקופותקצרה, גרבייצמודה ובקושי עד למרפק וחצאית  מגיעיםוהשרוולים 

יכולה איך היא , לא צנועותמחשבות ויקבלו  לא להסתכל עליה,ואי אפשר  –היא יכולה לצאת ככה כשהיא יודעת שגברים יסתכלו עליה 
אמר "שמים בעבור האשה  ההכי חשובמצווה ההיא לא יודעת שהצניעות היא  לצאת כך לרחוב? היא לא מפחדת? אין לה שכל?להעיז 

ם "צניעות האשה על פי הרב פיש מירושלי (ראה הקונטרס של דרש תנחומא, כי תשא סימן ל"א)"ה אין לך יפה מן הצניעות" (מהקב
, פרטים בסוף חינם הקונטרסניתן לקבל את . והברכה שלהשפע המפסידה את אשה הלבושה בחוסר צניעות י כסביר פנימיות התורה" המ

  .העלון)
  

וזה בכל הארצות, אין ארץ  .לרחוב עם כל הפריצות ברחוב החרדילצאת שומרי מצוות גברים היום לממש קשה יניים עשמירת המצוות 
פעם היו  חוסר צניעות הזה.במקומות עם שלא סובלת מזה, גם בקהילות החרדיות בחו"ל וגם בארץ. וזה אסון, זה אסון לדור החדש לחיות 

מרנו עם הצניעות. זה לקח זמן ג –ע שהאירופאים הגיעו לארצות האלה גאבל בר –לנו מקומות כמו תימן או מרוקו שהלכו צנוע ממש 
  כולם, אבל זה הרס את הכל.כמעט להשפיע על 

  
  עד כמה הדברים באמת כשרים, בעיות. היום אני לא יודעלנו לא רק בצניעות, גם בכשרות יש  –עם ישראל, יש לנו חולשה גדולה 

  
  איך זה יכול להיות?

כל דבר ודבר ולפעמים דבר אחד בשמכניסים החדשים ועם כל החומרים לם, בעו בתי חרושתהמיוצרים במאות  אוכלסוגים של לפי אעם 
 –סוגים שונים של מרכיבים, איך אפשר להשתלט ולבדוק את הכל? שאלה מאד גדולה. האוכל היום  הוא כבר לא פשוט  20-30יכול להכיל 

  צנצנות. איך הם שולטים על זה?לרב עם כל מיני דברים מהגידול ועד והוא מע
  

הורס את השכל הכל זה  –כל העסק של הבידור, אפילו הדברים הכשרים כביכול  –, הסרטים הטלוויזיות, האיפוןשל  הענייןלל ובכ
 תלמידי - בו בא דוד שבן דור: יוחנן רבי "אמר .וטיפשיתויש לנו חברה שטחית  יורדת יורדת, היכולת להבין לעומקהבנאדם, היכולת ללמוד 

 .לבוא" ממהרת שניה - פקודה שהראשונה עד, מתחדשות קשות וגזרות רבות וצרות, ואנחה ביגון כלות עיניהם והשאר, מתמעטים חכמים
  צז.) דף סנהדרין (בבלי

  
שכלית ורוחנית, לא כולם אבל לרוב. יש יהודים שהתבוללו כ"כ הרבה  – מהגויים כלל על רמה יותר גבוה-אמנם, בכל אופן היהודים בדרך

כבר כמו הגויים ממש ולפעמים רק ניצוץ אחד קטן יכול מעורר את הנשמה והלב שלו ואז הוא נהיה בעל תשובה, אבל גם זה  שנים שהם
שנה ויותר של תשובה חוזרים לאחור  20לא מספיק, היום אפילו בעלי התשובה הם לא כמו של פעם. יש חזקים מאד ויש שאפילו אחרי 

אפילו שלבושים כמו  –החרדי. ויש הרבה חרדים בכל העדות החרדיות שיורדים בצורה איומה שלא נדע. וזו תופעה לא קטנה בעולם 
  אבל הם מחללים שבת בלי מצפון, אוכלים טרף בלי מצפון. –חרדים והשכנים שלהם לא יודעים 

  
גורמת לרעידת  –הזה וכל דמעה שלו שיורדת לעולם  –הקב"ה בוכה  –ויותר מזה עם הרבה הרבה דמעות,  –אני בוכה על העם שלי 

  ויש הרבה אסונות טבע. בזמן האחרוןאדמה ויש הרבה מאד רעידות אדמה 

 וכתיב חוצותם החרבתי פנותם נשמו גוים הכרתי }ג צפניה{ שנאמר ישראל בשביל אלא לעולם באה פורענות אין אבינא בר אלעזר ר''א"
  ג.)"ס יבמות( בתשובה. שיחזרו כדי ליראם .ישראל בשביל :י"רש ":מוסר תקחי אותי תיראי אך אמרתי



המפרסם באופן שוטף את נתוני  USGSממשלתי בארצות הברית בשם גוף  . ישנוהיו משך היום(הערה: רצינו לבדוק כמה רעידות אדמה 

, ראה בסולם ריכטר 2.5-רעידות אדמה בעוצמה של למעלה מ 45ומצאנו כי ביממה האחרונה היו  רעידות האדמה בעולם, בדקנו שם
  ).1נספח 

  
  
וזה שקר גמור,  האווירישנו הסבר הגיוני המתאים לרוב האוכלוסיה של העולם כאילו שזה נגרם ע"י ההתחממות הגלובלית או הזיהום  

 ְיקּום: 'ב"ע' ז שמות ק"זוה( וזו האמת. ניבירו או השביט כמו שכתוב בזוהרהמכונה אבל ההסבר השני שאסונות הטבע נגרמים ע"י הכוכב 
  )...'ּכֹוָכָבא ְלַההּוא ְּדַסֲחָרן =ֲחָרִנין ּכֹוָכִבין ְוִׁשְבָעה, ַּגוְוִנין ְּבָכל ְמַלֲהָטא ּכֹוָכָבא ַחד, ִמְזָרח ִמְּסָטר

  
של מיני שמש ושבעה כוכבי לכת הסובבים אותו וכבר מרחוק הוא מחמם את כדור אסונות הטבע נגרמים בגלל הכוכב שהוא בעצם מערכת 

דמעות של מהזה בא  –דבר שהוא שמיימי לגמרי. ה' שולח אותו ויותר מזה  –והכוכב מגיע ישירות מהקב"ה  ץ וגורם לאסונות הטבע.האר–
  הקב"ה.

  
סרטים  ,בידורם בגדים לא צנועים, , גלא רק אוכל –ולהוריד את כל הדברים שהם טרף  בידייםעם ישראל, אנחנו חייבים לקחת את עצמנו 

  וכו'.
אבל עכשיו רואים איך שהערך של  –ולהבין מה זה כסף, הכסף ייעלם, עוד מעט הוא לא יהיה שווה כלום. אמרנו את זה לפני הרבה שנים 

 כסף לא יעזורה רגל של הרבה חברות וזה יימשך עד שהכסף יהיה אפס או כמעט אפס.-יורד ויורד ויורד והתחילו עכשיו פשיטות –הכסף 
  צז.) דף סנהדרין הכיס" (בבלי מן פרוטה עד... שתכלה בא דוד בן "אין נו. ל

  
  .לפח בסופו של דברנזרוק ומה נעשה? את כרטיס האשראי 

  
ובעצם כבר היום יש. שמעתי שיש יותר מחצי מליון תיקים בהוצאה לפועל, ויותר גרוע זה שאנשים אפילו לא  –ויהיו חובות עד השמים 

 –נותנים הלוואות והלוואות והלוואות  –מזה מאף כיוון. ואת זה הרשעים עושים כי אין להם שום אפשרות לצאת  –מנסים לצאת מזה 
  הוא כאילו. –כי אנחנו מאמינים שהכסף מציל אותנו, אבל הכסף הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים  –לעשות אותנו עבדים, ואנחנו עבדים 

  
  - אנחנו צריכים להבין

ואם אין לנו  כל יכולהוא ה –הקב"ה עושה את כל זה כדי שנבין שאנחנו צריכים פשוט להתרגל לחיות אך ורק באמונה ובטחון שהקב"ה 
  .כל מה שאנחנו צריכים הוא יתן לנו –, הוא לא צריך לתת לנו כסף הוא יתן לנוכסף ואנחנו מבקשים 

  .כסףבלי  -נקבל את מה שאנחנו צריכים אנחנו  –אוכל וכו' 
  

לא על הדולר ולא על השטרלינג ולא על היורו ולא על שום סוג של כסף,  –כולים לסמוך שאנחנו לא י –אנחנו צריכים עכשיו להתרגל לזה 
  אנחנו צריכים להתפלל ולבקש מהקב"ה לתת לנו מה שאנחנו צריכים,

אנחנו  –אפילו אם זה יאחר להגיע  את הדבר שבקשנו. אבלואולי הוא לא יתן לנו כסף אלא ובינתיים אולי הוא יתן לנו את הכסף עצמו 
  צריכים להאמין.

 כמו המן, השלו ובאר מרים. ואם אנחנו לא בוטחים בקב"ה נו בוטחים בקב"ה נראה ניסי ניסיםאם אנח, ולא להיכשל –בחן אותנו יהקב"ה 
 ה' יעזור לנו –אם אנחנו יהודים אמיתיים ו של מי שלא מאמין.ואני מאד חושש לגורלו   ול העינייםמאפילו אם ירד לנו לא נראה את המן 

  יציל אותנו.ו
  

ם שונאים אותנו כ"כ ורוצים לגמור אותנו, כי את האמת הזו הם ישראל ובגלל זה הגויי-ה' יציל גם את הגויים, אבל עיקר העיקרים זה עם
הם עובדים ע"ז ומתפללים לשטן שלא נדע והם יודעים את זה, ומשך כל ההיסטוריה של העולם  –יודעים, ואלה ששולטים על העולם עכשיו 

  מנסים לגמור אותנו.  הם ידעו את זה, הם יודעים שהיהודי הוא האהוב של הקב"ה, והגויים עם כל הכוחות שלהם –
  

  אבל אנחנו צריכים לרצות להשתחרר מהשקר. –מזה  העולם עכשיו כביכול תחת השלטון של השטן עצמו. ה' ישחרר אותנו
כי עגל  – חלשים נהיינואפשר לתאר, הוא מפלצת והוא שולט כמעט על כל בנאדם בעולם שלנו היום. ולמה? כי -השקר הוא כ"כ גדול שאי

  וד מושך אותנו ואנחנו צריכים לחזור לאמת.הזהב ע
  

זו אמת, כבר יש פשיטות רגל גדולות מאד, יש עליות וירידות חדות בבורסות בעולם, יום ככה ויום  –אתם תראו כי מה שאני כותב עכשיו 
  ככה וזה מראה על חוסר יציבות כלכלית.

  
לבטוח רק בו ולא  –לעשות אחורה פנה וללכת רק לכיוון הקב"ה  –י מכל יהוד –אני מבקש מאד מאד עם כל הלב שלי עם כל הנשמה שלי 

אבל  –תלויים אך ורק בקב"ה, ובעצם גם עכשיו זה כך  נהיהלנו הגשמיות המוגזמת הזו, אנחנו  תהיהבגשמיות שלנו, כי עוד מעט לא 
  .י דברים וכו'אנחנו חושבים שאנחנו תלויים בראשי ממשלות, במשטרה, בבתי החולים, ברפואה ובכל מינ

  
מי שיש לו נשמה יהודית באמת, או אפילו גוי שמבין אמת  –אתם יכולים להבין  –, אבל ממה שאמרתי עם ישראל, אני לא אמרתי את הכל

  כמו שצריך.ובאיזה סכנה אנחנו נמצאים. אנחנו חייבים לחזור לאמת, לחזור לקב"ה  –יכול להבין איפה אנחנו נמצאים  –
  

  אבל –הקב"ה יהיה איתו. הקב"ה יציל כל נשמה שעמדה בהר סיני, הוא יציל את כולנו  –ולא לפחד, כי אם היהודי יהיה עם הקב"ה 
  

ראינו כי משה רבינו לא מגיע בדיוק כאשר  –ולא כמו במדבר  -שאנחנו נאמנים  –אנחנו צריכים להראות לו חזור בתשובה, אנחנו צריכים ל
הוא קיים בעולם הרוחני של השטן והוא הוא עדיין קיים,  -אפילו שעגל הזהב נהרס  –בשעה שחשבנו, אז יצרנו את עגל הזהב, ומאז 

  משתמש בזה בכל דור ודור.
  



ך ורק לקב"ה ולא לדולר ולא לשטרלינג ולא ליורו ולא עם ישראל, בואו נעצור את זה עכשיו, בואו נלך אך ורק לקב"ה. בואו נהיה נאמנים א
  נגיע לנצח בעזרת השם ואם לא .... –. אם נהיה נאמנים לו רק לקב"ה –לשום דבר 

  
הרבה מכם יגידו כי מה שאני אומר זה מפחיד, והם לא רוצים לפחד, אבל חייבים לפחד, כי זה רציני ביותר, זה הדבר הרציני ביותר שקרה 

  את זה ברצינות כי זה רציני באמת. ראולנו את התורה, אז אנא, תקמאז שקב
  
  

  

        ....ָתבֹאָתבֹאָתבֹאָתבֹא    ִּכיִּכיִּכיִּכי    ְרָׁשִעיםְרָׁשִעיםְרָׁשִעיםְרָׁשִעים    ּוִמּׁשַֹאתּוִמּׁשַֹאתּוִמּׁשַֹאתּוִמּׁשַֹאת    ִּפְתאֹםִּפְתאֹםִּפְתאֹםִּפְתאֹם    ִמַּפַחדִמַּפַחדִמַּפַחדִמַּפַחד    ִּתיָראִּתיָראִּתיָראִּתיָרא    ַאלַאלַאלַאל""""
        ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:

        """"ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:    

        
  

  שאלה: מה עם הממשלה והבחירות?
  קומדיה טרגית, אבל זה עצוב מאד. הלא היה  כ"כ עצוב אז זו הייתתשובה: אם זה 

. אנחנו רואים כבר את הסוף של המדינה, של מדינת ישראל אשר רשעים בנו אותה, תכננו סוף סוף מגלים את השטחיות והאנוכיות שלהם
  נות אותה.אותה והשתמשו ביהודים טובים כדי לב

, אז עכשיו ה' מבלבל אותם ומוריד אותם ובעתיד הקרוב הכל אבל מאחר ולמנהיגים הרשעים יש מטרה לחסל ח"ו את הדת היהודית
  יתפרק.

ישראל -ישראל ולא למדינת-שחזרנו לארץיהודים שמאמינים ל א צריכים לפחד.היהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה ולא במדינת ישראל ל
  ישראל.-שהיא מדינה זרה שאינה שייכת לעם

  -ואל תבלבלו את המילים שלי 
  ו אותה וזה ישאר שלנו לנצח.נתן לנקב"ה השיהודים ישראל שייכת אך ורק ל-ארץ

, וכאשר ה' יהרוס את רוב העולם הם ילכו יברחו מפה הפחדניםהרשעים המנהיגים הקרוב תתפורר ותיפול וכל בעתיד  –ישראל -ומדינת
  יחד איתם...

  
-מיוצר על בסיס שיער של נשים מהודו ויש כאן חשש של עבודה לשיערומרכך תכשירי שמפו שנמצא בשהחומר "קרטין" שמעתי שאלה: 

  זרה. האם זה נכון?
. הבעיה היום היא שיש כ"כ הרבה מפעלים מכניסים את זה גם לאוכלאולי תשובה: זה נכון, צריכים להסתכל על כל בקבוק ובקבוק ומי יודע 

  מי יודע איזה מחלות זה מביא., תבכל מיני מקומוומצטבר וף אוכל ודברים שאנחנו מורחים על העור וזה נספג בתוך הגשמייצרים 
  

מרכיבים פחות או יותר ואנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו רק יכולים להתפלל חזק שהגופים הנותנים את ההכשרים  20כמעט בכל דבר יש 
  פתאום יכולים להוסיף משהו בלי לשים לב.כי מה כל הדברים האלה כי זה מאד קשה לעקוב אחרי זה כל הזמן, יודעים 

  , אבל קשה לדעת מה כן מוסיפים ומה לא מוסיפים ואולי יש לזה שם אחר. הם מבלבלים את כולם.צריכים להיזהר
  

על הגוף שלנו בטעות טרף, כי הכל מבולבל וגם נאכל או נשים שלא  – בעולם הזהשיש אנחנו צריכים להתפלל חזק לה' שעם כל הטרף 
  ים אין את האפשרות לעקוב אחרי הכל.לרוב ההכשר

  
  סוף המסר.

  
  הערות:

בהקדם  ארצה לעלות והחשיבות ,הצפויות הסכנות על ל"בחו קרוביכם את לעדכן השתדלו !ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל
 ניתן הרבים לזיכוי חלקים) ** 7" (ישנם 180"מגלות לגאולה  -ניתן כרגע לראות את הסרט ביוטוב ע"י חיפוש  -** הסרט "מגלות לגאולה" 

שיראה את כדאי  –** אם יש למשהו ספק שהגאולה ממש בפתח  לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק עם הסרט "מגלות לגאולה" עלוניםחינם  לקבל
   0799-177-555 ,077-263-8885 בטל: מסרים לשמוע * ניתן 0527-111-333 .פרטים בטלהסרט ** 

  
  
  

   



 נספח 1
USGS - United States Geological Survey  -  הברית ארצות ממשלת של מדעית סוכנות  

1 Day, Magnitude 2.5+ U.S. 

45 of 45 earthquakes in map area.Click for more information 

    5.7 20km ESE of Marmaraereglisi, Turkey  2019-09-26 10:59:26 UTC 

    4.8 151km ESE of Nago, Japan    2019-09-26 10:31:40 UTC 

    2.8 58km N of Isabela, Puerto Rico           2019-09-26 10:20:34 UTC 

    3.0 76km SSE of Cantwell, Alaska             2019-09-26 09:20:42 UTC 

    3.0 12km SSW of Searles Valley, CA           2019-09-26 08:55:24 UTC 

    3.6 36km S of Goldfield, Nevada              2019-09-26 08:30:03 UTC 

    4.7 4km WNW of New Mirpur, Pakistan     2019-09-26 07:01:26 UTC 

    4.5 38km SSW of Karakul, Tajikistan          2019-09-26 06:57:06 UTC 

    2.9 92km N of San Antonio, Puerto Rico     2019-09-26 06:30:46 UTC 

    3.0 78km N of Isabela, Puerto Rico           2019-09-26 06:17:03 UTC 

    4.2 15km ESE of Tulehu, Indonesia            2019-09-26 05:28:41 UTC 

    3.0 64km NNW of Isabela, Puerto Rico       2019-09-26 04:01:50 UTC 

    2.8 22km E of Little Lake, CA                2019-09-26 03:21:41 UTC 

    4.2 55km NNW of Isabela, Puerto Rico       2019-09-26 02:12:39 UTC 

    4.8 22km SSW of Nemuro, Japan                2019-09-26 02:12:25 UTC 

    4.6 107km NE of Kurumkan, Russia             2019-09-26 01:22:25 UTC 

    5.4 10km S of Pelau, Indonesia               2019-09-26 00:39:59 UTC 

    4.3 29km SSW of Kuhdasht, Iran               2019-09-26 00:35:31 UTC 

    2.5 102km NNW Antonio, Puerto Rico    2019-09-26 00:12:30 UTC 

    6.5 10km S of Kairatu, Indonesia             2019-09-25 23:46:44 UTC 

    4.6 19km NNW of Cempa, Indonesia           2019-09-25 23:44:27 UTC 

    2.5 84km NW of Talkeetna, Alaska             2019-09-25 23:26:52 UTC 

    4.1 93km W of El Aguilar, Argentina          2019-09-25 21:59:47 UTC 

    2.6 17km SSW of Princeton, Canada 2019-09-25 21:11:59 UTC 

    2.9 67km N of San Antonio, Puerto Rico     2019-09-25 21:07:32 UTC 

    4.8 31km E of Aras-asan, Philippines         2019-09-25 20:57:35 UTC 

    5.4 Southern Mid-Atlantic Ridge              2019-09-25 20:18:30 UTC 

    5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge              2019-09-25 20:15:54 UTC 

    5.2 86km NNE of, Papua New Guinea 2019-09-25 19:54:28 UTC 

    5.3 36km SE of Belen, Argentina              2019-09-25 19:43:22 UTC 

    2.6 26km SSW of Pecos, Texas                 2019-09-25 19:34:16 UTC 

    2.8 80km San Antonio, Puerto Rico 2019-09-25 19:03:08 UTC 

    2.5 9km ENE of Imperial, CA                  2019-09-25 18:08:17 UTC 

    5.3 5km Ambunti, Papua New Guinea     2019-09-25 15:57:33 UTC 

    3.1 76km N of Isabela, Puerto Rico           2019-09-25 15:37:27 UTC 

    4.5 156km S of Pirgos, Greece                2019-09-25 15:21:51 UTC 

    3.0 56km N of Isabela, Puerto Rico           2019-09-25 14:54:33 UTC 

    4.6 169km NNW of Dili, East Timor            2019-09-25 14:39:27 UTC 

    2.9 73km N of San Antonio, Puerto Rico     2019-09-25 14:27:49 UTC 

    2.9 15km SW of Healy, Alaska                 2019-09-25 14:07:47 UTC 

    4.0 16km SW of Healy, Alaska                 2019-09-25 13:45:13 UTC 

    4.6 29km SSE of Les Cayes, Haiti             2019-09-25 13:44:37 UTC 

    4.9 245km SE of Lambasa, Fiji                2019-09-25 13:04:41 UTC 

    2.8 72km N of Tierras, Puerto Rico           2019-09-25 11:57:34 UTC 

    4.4 30km W of Piru, Indonesia                2019-09-25 11:35:59 UTC 

 


